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 عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 

اعالم كرد
جاي خالي جرئت در سازمان بورس!

عضو ناظر ش�وراي عالي بورس با اعالم نتيجه جلس�ه با فعاالن و 
ادعاي تعارض مناف�ع در تم�ام اركان گفت: س�ازمان بورس بايد 
جرئ�ت حذف دامنه نوس�ان و اصالح ش�اخص را داش�ته باش�د. 
محسن عليزاده كه در گذشته با اعالم چند موضع درباره بورس به چهره 
خبرسازي تبديل ش��ده بود، درباره جلسه روز پنج ش��نبه و چهار ساعته 
كميته بازار سرمايه مجلس با جمعي از فعاالن بازار به خانه ملت اعالم كرد: 
مجلس به دنبال دريافت نظرات و پيشنهادات فعاالن بازار سرمايه درباره 
بهبود شرايط و اطالع از نقطه نظرات درباره مصوبه حمايتي 10بندي است 
كه بايد توسط دولت در اليحه بودجه اعمال مي شد اما تاكنون به كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه نرسيده اس��ت. ضمن عذرخواهي از سهامداراني كه 
نتوانستند در جلسه حضور داشته باشند و بيرون از فضاي مجلس بودند، 
اطمينان مي دهم در آينده اي نزديك در فضايي مناس��ب، نقطه نظرات و 
پيشنهادات همه دغدغه مندان فعاالن بازار سرمايه نيز دريافت خواهد شد. 
مجلس درباره حذف قيمت گذاري دس��توري قانون دارد و بارها بر حذف 
قيمت گذاري دستوري در خصوص كاالهايي كه در بورس عرضه مي شوند 
به دولت تأكيد شده است. دولت نيز در بخش هايي به تحقق اين مهم كمك 
كرده اما در برخي بخش هاي ديگر متأسفانه اجرا نشده است. بايد تمامي 
كاالهاي قابل عرضه در بورس كاال از قيمت گذاري دستوري خارج شوند. 

همچنين از تكاليف غيرقانوني شركت هاي بورسي بايد اجتناب كرد. 
   سازمان بورس جرئت حذف دامنه نوسان و اصالح شاخص 

را داشته باشد
در اين جلسه پيشنهاداتي درباره حجم مبنا و دامنه نوسان مطرح شد. 
شوراي عالي بورس اختيار اس��تفاده از اين ابزار در زمان مناسب را به 
هيئت مديره سازمان بورس داده است و از نهاد ناظر بازار انتظار مي رود 
يك بار براي هميش��ه جرئت و جس��ارت الزم را به خرج دهد و دامنه 
نوسان را حذف كند تا بازار سرمايه نيز مانند ساير كشورها عمل كند. 

س��ازمان بورس همچنين بايد فرمول محاسبه ش��اخص را اصالح يا 
شاخص كل را حذف كند. اين موضوع تا زمان حصول نتيجه از سازمان 

بورس پيگيري مي شود. 
   ادعاي تعارض منافع در تمام اركان بورس و رؤيا فروشي !

تعارض منافع در تمامي اركان از جمله شوراي عالي بورس و هيئت مديره 
بورس از مشكالت و منافع آفت اساسي بازار سرمايه و يكي از نگراني هاي 
جدي فعاالن است، زيرا با تعارض منافع فرصتي براي عده اي خاص ايجاد 
شده و رانت اطالعاتي شكل خواهد گرفت كه س��اير افراد از اين داده ها 
بي خبر هستند. بايد به تعارض منافع در تمام سطوح خاتمه داد و مجلس از 
شوراي عالي بورس و هيئت مديره بورس مي خواهد اين موضوع را سريع تر 
بررس��ي كنند. مكاتباتي در اين خصوص انجام شده اس��ت اما پاسخ ها 

اقناع كننده نبود، بنابراين مجدداً اين موضوع پيگيري خواهد شد. 
بايد نهاد داراي ويژگي هاي مورد نظر، اقدام به صدور مجوزهاي مربوط 
به آموزش كند و نظارت هاي پس��يني را هم انجام دهد، چراكه برخي 
آموزش ها، اغواگري بوده و به باور فعاالن، رؤيافروشي است، اين افراد 
موجب ضرر و زيان مردم و سهامداران مي ش��وند و در هيچ جلسه اي 
حضور ندارند و پاسخگو نيز نيس��تند و تنها در فضاي مجازي فعاليت 
مي كنند. سازمان بورس بايد به اين موضوع رسيدگي و از فعاليت اين 
افراد جلوگيري كند. بايد فضاي امني ايجاد ش��ود كه مردم بتوانند از 
خدمات افراد داراي مجوز رسمي استفاده كنند. مجلس نيز اين موضوع 
را در ش��وراي عالي بورس دنبال مي كند و اميد است دولت راهكارها و 
پيشنهادات ارائه شده را عملياتي كند تا از اين طريق و با اجراي مصوبات 

شوراي عالي سران قوا، مجدداً اعتماد به بورس بازگردد.
........................................................................................................................

اصالح تعرفه های برق
تعرفه هاي جديد برق بر اساس اعالم قبلي از ديروز اجرايي شد و 
بر اساس آيين نامه هيئت وزيران، مش�تركاني كه بتوانند مصرف 
خود را در چارچوب الگو كاهش دهند، مش�مول پاداش مي شوند. 
به گ��زارش ايرن��ا، پنجم دي م��اه اعض��اي دولت به رياس��ت آيت اهلل 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري با استناد به قانون هدفمند كردن 
يارانه ها و اجراي حكم مندرج در بند)ي( تبصره )۸( قانون بودجه سال 
1۴00 كل كشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفي مشتركان را تعيين 

و اجازه اجراي آن از اول بهمن صادر كرده است. 
كارشناس��ان و متخصصان صنعت برق پس از بررس��ي دقيق مصارف 
مشتركان بر اساس چندين مؤلفه براي ميزان مناسب مصرف برق الگويي 
طراحي كردند كه يك اقدام اصولي بوده و به طور معمول جزو برنامه هاي 

اصلي كشورها براي ارائه خدمات بهتر به مشتركان است. 
اين الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقليم كشور و با توجه به ميزان متوسط 
دماي هوا به مناطق مختلف »معتدل يا عادي« و »گرمسيري« تقسيم 
شده، سپس نياز خانوارهاي مختلف به استفاده از انرژي برق براي وسايل 
روشنايي، ماشين لباسشويي و ظرفشويي، اتو، يخچال و غيره كه به  طور 
معمول براي رفاه مورد نياز است در نظر گرفته شده است. اين الگو براي 
۸0 درصد مشتركان كشور ۲00كيلووات ساعت در ماه هاي غيرگرم سال 
و ۳00كيلووات ساعت براي ماه هاي گرم است و مناطق گرمسير كشور 

هم متناسب با شرايط آب و هوايي الگوي خاص خود را دارند. 
بر اين مبنا اگر مشتركان برق بتوانند در ماه هاي گرم سال مصرف خود 
را نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش دهند و به زير الگوي مصرف 
برسانند، به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف معادل قيمت تأمين 
برق يعني ۳00 تومان پاداش می گيرند و از دولت بستانكار مي شوند، 
البته اين در حالي است كه دولت در چارچوب الگوي مصرف، برق را به 
نرخ يارانه اي و كمتر از يك سوم اين قيمت را در اختيار مشتركان قرار 
مي دهد و پاداش كاهش مصرف در زمان پيك و اوج بار شبكه مي تواند 
تا دو برابر قيمت تأمين برق هم افزايش يابد. ع��الوه بر اين، آيين نامه 
هيئت دولت پيش بيني كرده است تعرفه برق مشتركان تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي در صورت كاهش به 

ميزان ۵0 درصد الگوي مصرف، رايگان در نظر گرفته شود. 
با رعايت راهكاره��اي مديريت مصرفي عالوه بر تأثيرگ��ذاري در مصرف 
خانوارها مي توانيم به تأمين برق پايدار كش��ور كمك ش��اياني كنيم و در 
راستاي كمك به اقتصاد خانواده گام برداريم. بر اساس مصوبه هيئت وزيران، 
بهاي برق مشتركان كم مصرف )در سقف مصرف ۵0درصد الگوي مصرف( 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي برابر صفر 
محاسبه مي شود. تعرفه هاي برق مصارف خانگي مشتركان كمتر از الگوي 
مصرف بر اساس تصويب نامه سال 1۳۹۷ هيئت وزيران تعيين مي شود. 
همچنين تعرفه برق مش��تركان خانگي با مصرف باالتر از الگوي مصوب 
براي مصارف كمتر از الگو بر اساس جدول فعلي، مازاد بر آن تا 1/۵برابر تا 
دو برابر و مصارف بيش از دو برابر به ترتيب با ضريب )1/۵(، )۲/۵( و )۳/۵( 
برابر هزينه تأمين برق )متوس��ط نرخ قراردادهاي خريد تضميني برق از 
نيروگاه هاي حرارتي دو س��ال گذش��ته به عالوه هزينه نقل و انتقال برق 
)ترانزيت( و هزينه سوخت با تعرفه نيروگاهي( محاسبه و دريافت مي شود. 
در محاس��به صورتحس��اب برق ماه هاي گرم براي مش��تركان مشمول 
اين مصوبه جز در مناطق گرمس��ير يك و س��اير مناطق گرم، به ترتيب 
ضريب0/۵ و 0/۸ اعمال مي ش��ود. با هدف تشويق مشتركاني كه الگوي 
مصرف را رعايت مي كنند و مصرف خود را در ماه هاي گرم نسبت به دوره 
مشابه سال قبل كاهش مي دهند، به ميزان كاهش مصرف نسبت به الگوي 
مصرف يا مصرف دوره مشابه س��ال قبل )هر كدام كمتر باشد(، پاداش 
صرفه جويي معادل هزينه تأمين برق پرداخت مي شود. اعمال ضريب۲ 
براي پاداش صرفه جويي در ساعت هاي اوج بحراني بالمانع است و براي 
فرهنگ سازي و تش��ويق به كاهش مصرف، وزارت نيرو مجاز به تعيين و 

اعمال تشويق )پرداخت پاداش( بيشتر يا اهداي جوايز است. 

در حالي كه بانك مركزي از ادامه روند كاهشي 
تورم در آذر ماه امسال خبر داده، اما با اعالم اين 
بانك، نقدينگي در پايان آذر امسال 24/9 درصد 
نسبت به پايان سال گذشته رشد داشته است. 
بانك مركزي از سال گذش��ته با هدف جهت دهي 
صحيح به انتظارات تورمي و تحق��ق اهداف بانك 
مركزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي و مساعدت 
به رشد اقتصادي، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه 

تحوالت اقتصادي كرده است. 
خالص��ه اي از مجموعه تح��والت اقتصاد كالن در 
راس��تاي دس��تيابي به اهداف و مأموريت هاي ياد 

شده در آذرماه 1۴00 به شرح زير است:
در آذرماه 1۴00 در ادامه رون��د چند ماه اخير، نرخ 
تورم متوسط 1۲ ماهه و نقطه به نقطه با كاهش همراه 
بود. در اين ماه نرخ تورم ماهانه نيز در ادامه روند دو 
ماه اخير و در پي كاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش 
اجاري مسكن كه طي ماه هاي اخير به عنوان پيشران 
تورم مطرح بود، با كاهش مواجه ش��د. بررسي تورم 
ماهانه به تفكي��ك كاال و خدمت نش��ان مي دهد بر 
خالف چند ماه اخير، اقالم كااليي در اين ماه س��هم 
عم��ده از تورم ماهان��ه را به خود اختص��اص دادند؛ 
به گونه اي كه كاالهاي بادوام كه نوسانات قيمت آنها 
همبستگي بااليي با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه 

نسبتاً بااليي را در آذرماه ثبت كردند. 
   تجارت خارجي ايران در 9 ماهه امسال

4۰ درصد رشد كرد
در حوزه تجارت خارجي با توجه به گزارش انتش��ار 
يافته از سوي گمرك طي  ۹  ماهه سال جاري ارزش 
صادرات گمركي ۳۵/1 ميليارد دالر بوده كه نشانگر 

افزايش حدود ۳۹/۸ درصدي آن در مقايسه با دوره 
مشابه سال 1۳۹۹ اس��ت. الزم به توضيح است كه 
ارزش صادرات گمركي در ۹  ماهه سال جاري فراتر 
از ارزش ص��ادرات در كل س��ال 1۳۹۹ بوده اس��ت. 
همچنين ارزش واردات گمركي در دوره مزبور حدود 
۳6/۹ ميليارد دالر گزارش شده اس��ت كه حاكي از 
افزايش حدوداً ۳۷ درصدي آن نسبت به مدت مشابه 
سال قبل است. تحوالت بازار رس��مي ارز در آذرماه 
حاكي از آن اس��ت كه در اين ماه متوس��ط نرخ دالر 
حواله اي و اسكناس در سامانه سنا به ترتيب معادل 
۲۳۸/۹ و ۲۷1/۴ هزار ريال بود كه نسبت به ماه قبل 
از آن به ترتيب مع��ادل ۲/ ۲ و 0/۹ درصد افزايش را 

نشان مي دهد. همچنين به  رغم افزايش نرخ دالر در 
بازار غيررسمي طي نيمه نخست آذر ماه، اين مؤلفه از 

اواسط ماه مورد گزارش روند نزولي را تجربه كرد. 
   نرخ بازار بين بانكي؛ 2۱ درصد

بررس��ي روند تغييرات بازار بين بانكي نشان دهنده 
تثبيت نرخ اين بازار در محدوده ۲1 درصد در آذرماه 
است. با توجه به روند كاهنده حجم روزانه معامالت 
بازار كه در پ��ي كاهش منابع در دس��ترس بانك ها 
)ناشي از ش��كاف ميان جريان درآمدي و هزينه اي 
دولت و در نتيجه ناترازي ذخاير بانك ها( از شهريورماه 
آغاز ش��ده بود، بان��ك مركزي در راس��تاي حمايت 
از داالن نرخ س��ود و همچنين جلوگيري از افزايش 

بي رويه نرخ س��ود بازار، اقدام به انجام عمليات بازار 
باز در راستاي تأمين نقدينگي مورد نياز بانك ها كرد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند انجام عمليات 
مذكور با توج��ه به وثيقه محور ب��ودن آن از انضباط 
بيشتري برخوردار است، ليكن كماكان واجد اثرات 
پولي )از طريق افزايش خالص ساير اقالم دارايي ها و 

بدهي هاي بانك مركزي در پايه پولي( است. 
   رخ بازده اوراق خزانه افزايشي شد

به تبع تداوم رويكرد دول��ت در عرضه بازاري انواع 
اوراق مالي اسالمي دولتي از مسير تعديل نرخ هاي 
بازدهي اين اوراق، روند افزايش��ي نرخ بازده اسناد 
خزانه اسالمي در آذر ماه سال 1۴00 نيز ادامه يافت 
و پس از واگرايي نرخ هاي بازده در ابتداي آذرماه، 
اين نرخ ها مجدداً در پايان ماه مزبور همگرا شده و 

در هفته پاياني با كاهش نسبي همراه بوده اند. 
   حجم نقدينگي 2۵ درصد رشد كرد

حجم نقدينگي در پايان آذرماه سال 1۴00 نسبت 
به پايان س��ال 1۳۹۹ معادل ۲۷/۴ درصد رش��د 
يافته اس��ت. الزم به توضيح اس��ت كه ۲/۵ واحد 
درصد از رش��د نقدينگ��ي در ۹ ماه��ه منتهي به 
آذرماه 1۴00 مرب��وط به اضافه ش��دن اطالعات 
خالصه دفتر كل دارايي ها و بدهي هاي بانك مهر 
اقتصاد به اطالعات خالصه دفت��ر كل دارايي ها و 
بدهي هاي بانك س��په )به واسطه ادغام بانك هاي 
متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( و فاقد آثار 
پولي است. بر همين اساس نرخ رشد نقدينگي در 
1۲ماهه منتهي به آذرماه 1۴00 به ۴1/۴ درصد 
رسيد كه ۲/۷ واحد درصد از آن مربوط به افزايش 

پوشش آماري مذكور است. 

بر اساس اعالم بانك مركزي 

تورم آذر ماه كاهشي شد

واريز منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه از سرگرفته شد

در راستاي حمايت از بازار سهام، بخش�ي از مبلغ ۱۰ هزار ميليارد 
تومان قابل سرمايه گذاري از سمت صندوق توسعه ملي به صندوق 

تثبيت بازار سرمايه واريز شد. 
به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه، رئيس هيئ��ت عامل صندوق 
تثبيت در خصوص شروع مجدد واريز مبالغ حمايتي از سوي صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار س��رمايه گفت: بر اساس مذاكرات 
و توافقات اخير، روز پنج شنبه ۳0دي ماه1۴00، بخشي از مانده مبلغ 
كل قابل سرمايه گذاري توسط صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت 
بازار س��رمايه كه جمعاً بالغ بر 10هزار ميليارد تومان است، به حساب 

صندوق تثبيت واريز شد. 
اميرمهدي صبايي افزود: همچنين مقرر شد مابقي مبالغ نيز به تدريج 
و طبق زمانبندي صورت گرفته به حساب صندوق تثبيت تزريق شود، 
عالوه بر منابع فوق طبق مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه در 
بودجه سال 1۴01 منعكس خواهد شد، كل عايدي دولت از ماليات نقل و 
انتقال سهام نيز به صندوق تثبيت واريز مي شود. او اضافه كرد: همچنين 
واريز بيش از ۳0 هزار ميليارد تومان در راستاي حمايت از اين صندوق در 
سال 1۴01 پيش بيني شده است. رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت 
گفت: اميد مي رود در صورت تحقق اين منابع، توان اين صندوق براي 
انجام مأموريت خود در راستاي ورود به بازار در روز هاي بحراني با هدف 

كاهش و كنترل ريسك هاي بازار سرمايه افزايش پيدا كند. 
........................................................................................................................

قائم مقام وزير صمت خبر داد
 تخفيف كااليي در جشنواره خريد شفاف

اصناف و تش�كل ها، جش�نواره تخفي�ف كااليي را با ن�ام »خريد 
ش�فاف« آغاز كرده اند ك�ه در آن كاال ها ب�ا قيمت مناس�ب تر از 
آنچ�ه تاكن�ون ب�وده ب�ه مصرف كنن�دگان عرض�ه مي ش�ود. 
محمدصادق مفتح در گفت وگو با صدا و سيما افزود: اصناف و تشكل ها 
اعم از فروش��گاه هاي زنجيره اي، فروش��گاه هاي اينترنت��ي و اصناف 
كشور، پويش بس��يار خوبي را به صورت هماهنگ در جشنواره خريد 
شفاف شروع كرده اند كه به واسطه آن طيف وسيعي از كاال ها با قيمت 
مناسب تري در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.  وي اضافه كرد: 
زمان هاي شروع و پايان اين جشنواره براي هر صنف متفاوت است، يعني 
فروشگاه هاي زنجيره اي، فروشگاه هاي اينترنتي و اصناف در بازه هاي 
زماني متفاوتي اين جشنواره را برگزار مي كنند، اما جهت گيري اصلي در 

اين جشنواره ارائه قيمت هاي مناسب تر به خريداران است. 
........................................................................................................................

تا پايان بهمن ماه
اتصال دستگاه هاي كارتخوان به پرونده هاي 

مالياتي به تعويق افتاد
س�ازمان ام�ور ماليات�ي از تعوي�ق مهل�ت اتصال دس�تگاه هاي 
كارتخوان با پرونده هاي مالياتي تا پايان بهمن ماه امسال خبر داد. 
به گزارش مهر، س��ازمان امور مالياتي در اطالعيه اي از تمديد مهلت 
تعيين تكليف دس��تگاه هاي كارتخوان تا پايان بهمن ماه امسال خبر 
داد. در اين اطالعيه آمده است: »با عنايت به درخواست مكرر صاحبان 
كسب و كار براي تمديد مهلت ايجاد اتصال بين دستگاه هاي كارتخوان 
بانكي و درگاه هاي پرداخت الكترونيكي با پرونده مالياتي و بروز برخي 
اشكاالت ايجاد شده در روزهاي پاياني براي ورود به درگاه ملي خدمات 
الكترونيكي به اطالع مي رس��اند مهلت ايجاد اتصال بين دستگاه هاي 
كارتخوان و درگاه هاي اينترنتي پرداخت با پرونده مالياتي تا پايان بهمن 

ماه سال 1۴00 تمديد مي شود.«
........................................................................................................................

آل اسحاق تشريح كرد
هدف گذاري جديد ايران در بازار عراق

رئي�س ات�اق بازرگان�ي مش�ترك اي�ران و ع�راق از انج�ام 
مذاك�رات جديد مي�ان دو طرف ب�راي بهبود س�طح همكاري ها 
و اس�تفاده از فرصت ه�اي تج�اري در ع�راق خب�ر داد. 
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در روزهاي گذشته 
يك هيئت تجاري از ايران به عراق اعزام شد كه متشكل از اعضاي اتاق 
بازرگاني، تعدادي از نمايندگان مجلس و فعاالن در بازار عراق بود. اين 
ديدارها پس از شرايط جديد عراق و انتخابات پارلماني اين كشور براي 
آينده تجاري دو طرف اهميت فراواني داشت. وي با بيان اينكه در اين 
ديدارها تفاهمنامه اي براي راه اندازي مركز داوري مشترك ميان رؤساي 
اتاق بازرگاني ايران و اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق به امضا رس��يد، 
بيان كرد: خوش��بختانه در جريان اين سفر، جلس��ات و همايش هاي 
تجاري در بغداد، كربال و نجف برگزار ش��د و فعاالن اقتصادي نظرات و 

ديدگاه هاي خود را به اطالع طرف مقابل رساندند. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق با اشاره به ظرفيت هايي كه اين كشور 
براي فعاالن اقتصادي ايران دارد، توضيح داد: در س��فر اخير تالش شد 
مشكالت مربوط به انتقال ارز، حمل و نقل و گمركات مورد بررسي قرار 
گيرد و مقدمات الزم براي حل آنها فراهم شود. از سوي ديگر مسئوالن 
دولت و بخش صنعت عراق عالقه مند به توسعه روابط صنعتي با ايران در 
حوزه هاي سرمايه گذاري و توليد مشترك و واردات ماشين آالت، قطعات، 
خطوط توليد و تمام امور مربوط به صنعتي شدن هستند. بجاست فعاالن 
اقتصادي بخش صنعت كشورمان از اين فرصت پيش رو استفاده جدي 
كنند. آل اسحاق درباره س��فر هيئت ايراني به اقليم كردستان عراق نيز 
گفت: يك هيئت تجاري متشكل از شركت هاي توليدي و بازرگاني ايران 
به اربيل سفر كردند تا دومين نشس��ت تجاري دو طرف برگزار شود. در 
كنار آن رويدادهاي اقتصادي مشترك ميان دو طرف نيز در دستور كار 
خواهد بود و نمايشگاه جانبي توليدات ايران نيز در اربيل در دستور كار 
قرار دارد. به گفته وي، ايران در ۹ماهه ابتدايي امسال، بيش از 6ميليارد و 
۷۸0 ميليون دالر كاال به عراق صادر كرده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايشي 1۴درصدي را نشان مي دهد. اين اميدواري وجود دارد 

كه اين عدد تا پايان سال به 10 ميليارد دالر نيز افزايش پيدا كند.
........................................................................................................................

 قطع صادرات گاز ايران به تركيه 
به دليل مشكالت فني

تركيه هش�دار داد در پي توق�ف ۱۰ روزه جريان ص�ادرات گاز از 
اي�ران، ناچار اس�ت تأمين نيرو ب�راي كارخانه ه�ا را كاهش دهد. 
به گزارش ايسنا، ش��ركت بوتاس كه اپراتور خط لوله دولتي تركيه است، 
اعالم كرد فروش گاز به سايت هاي صنعتي و نيروگاه هاي برق پرمصرف را 
محدود خواهد كرد، اما به ميزان كاهش حجم عرضه اشاره اي نكرد. وزارت 
نيروي تركيه هشدار داد، كسب و كارها در نتيجه عرضه كمتر گاز  با قطعي 
برق روبه رو خواهند شد. اين اختالل ضربه جديدي به تركيه وارد مي كند 
كه در ماه هاي اخير به دليل افزايش قيمت عمده فروشي و افت ارزش لير  با 
افزايش هزينه هاي مربوط به واردات انرژي روبه رو شده است. دولت و بانك 
مركزي تركيه ناچار شده اند ميلياردها دالر را به شركت بوتاس وام دهند 
يا بفروشند تا توانايي خريد اين شركت را حفظ كنند. ايران مشكالت فني 
را عامل توقف صادرات گاز از روز پنج شنبه اعالم كرده است. تركيه براي 

حدود 10 درصد واردات گاز در ماه هاي زمستان  به ايران متكي است. 
طبق اعالم شركت بوتاس، توقف صادرات گاز ايران با افزايش مصرف 

گاز در خانه هاي تركيه به دليل برودت شديد هوا همزمان شده است. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، مقامات تركيه اعالم كردند قطعي برق و 

محدوديت عرضه گاز شامل حال مصرف كنندگان خانگي نمي شود.

فرصت سوزي در دولت هشت ساله حسن روحاني 
صرفًا به حوزه دولت محدود نمي شد، زيرا وقتي 
مسئوالن روسي با حضور در ايران خواستار توسعه 
روابط اقتصادي شدند، پارلمان بخش خصوصي به 
گونه اي رفتار كرد كه انتقاد مسعود كرباسيان وزير 
وقت اقتصاد به بخش خصوصي را به همراه داشت، 
اما حاال در شرايطي كه مذاكرات وين در جريان 
است دولت س�يزدهم از توس�عه همكاري هاي 
اقتصادي با ش�رق نيز غافل نبوده است به  طوري 
كه در جريان س�فر آيت اهلل رئيس�ي به روس�يه 
قرار شده اس�ت؛  توافقاتي كه در گذش�ته انجام 
گرفته بود، تس�ريع و تكميل ش�ود يكي از آنها 
فاينانس قطعه خط آهن رشت – آستارا از طريق 
احياي خ�ط اعتب�اري ۵ ميليارد دالري اس�ت. 
 وقتي بخ��ش خصوصي خ��ود را آلوده سياس��ت 
مي كند، نتيجه آن مي شود كه فرصت سوزي هاي 
اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم پا را فراتر از 
بخش دولت مي گذارد و دامنگير بخش خصوصي 
هم مي شود، به طور نمونه در روزهايي كه مقامات 
روسي براي همكاري هاي اقتصادي به ايران آمدند و 
حتي خط اعتباري خوبي براي توسعه همكاري هاي 
اقتص��ادي در نظ��ر گرفتند، بخ��ش خصوصي به 
گونه اي رفتار كرد كه حتي انتقاد مسعود كرباسيان 

را نيز در اواخر سال ۹6 به همراه داشت. 
   انتقاد مس�عود كرباس�يان از رفتار تجار 

ايراني باروس ها
اواخر سال ۹6 مسعود كرباس��يان، وزير وقت امور 
اقتصاد و دارايي با گاليه از تجار ايراني كه كاالهاي 
خود را گران به روسيه عرضه مي كنند، اظهار كرد: 
روس ها آمدند و اعالم آمادگي كردند و قيمت هايي 
اعالم شد كه وزير روسيه و آذربايجان به ما گفتند 
با اين قيمت مي خواهيد ما بخريم و براي شما صادر 
كنيم؟ كريدور سبز را روس ها به ما دادند، ولي ما از 
آن استفاده نكرديم و تاكنون از اين موضوع فقط يك 
شركت استفاده كرده است. وي ادامه داد: سياست 
بانك مركزي، استفاده از پول ملي دو كشور است و 
در مالقات پوتين با روحاني همين بحث مطرح شد 
و قرار شد موضوع كارت هاي شتاب هم حل شود. 

روس ها آمدند و يكي از بانك هايشان خط اعتباري 
باز كرد و مي توان از آن استفاده كرد. بالغ بر 1۲ هزار 

ميليارد تومان براي اشتغال در نظر گرفته شد. 
از آن زمان تا كنون به اندازه يك دولت مي گذرد و 
به نظر مي رسد دولت سيزدهم روند مناسب تري را 
در سياس��ت خارجه در پيش گرفته است، زيرا در 
عين حالي كه مذاكرات در وين را دنبال مي كند از 
همكاري با شرق و همسايگان نيز غافل نمي شود. 

س��يد احس��ان خاندوزي در ارتباط مجازي از كشور 
روس��يه با برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم 
سيما، درباره مباحث اقتصادي كه رؤساي جمهور دو 
كشور ايران و روسيه در مورد آنها صحبت كردند، اظهار 
داشت: قبل از اينكه آقاي رئيس جمهور جلسه شان را 
با رئيس جمهور روسيه شروع كنند، مقامات اقتصادي، 
مقامات حوزه انرژي و نفت دو كش��ور جلس��اتي را با 
يكديگر داش��تند تا موضوعات با جمع بندي و توافق 
كامل خدمت رؤساي جمهور دو كشور ارائه شود. وزير 
امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه جلسات حاشيه اي 
ديگري نيز قبل از مالقات آيت اهلل رئيس��ي و پوتين، 
برگزار ش��ده بود، افزود: عالوه بر جلس��ات وزراي دو 
طرف، من با تجار ايراني فعال در بازار روسيه و وزير نفت 
با ش��ركت هايي كه در حوزه نفت و گاز كار مي كنند، 
جلسه داشتيم كه نتيجه آنها قبل از شروع مذاكرات 

رئيس جمهور، خدمت آيت اهلل رئيسي ارائه شد. 
وي با اشاره به خبرهاي بسيار خوبي كه بعد از جلسه 
دوم رئيس جمهور شنيده شد، افزود: بخش اعظم و 
قريب به  اتفاق موضوعاتي كه توافق ش��ده بود هم 
در خصوص همكاري هاي حوزه باالدس��تي نفت و 
گاز و هم در حوزه ترانزيت دو كشور و هم در حوزه 
نيروگاهي و اس��تفاده از خط اعتب��اري ۵ ميليارد 
دالري بود كه باالخره بعد از گذش��ت چند سال از 
تصويب آنها و سرعت بس��يار كندي كه داشت، در 
مورد تسريع و تكميل آنها توافقاتي صورت گرفت. 

خاندوزي درباره اين توافقات تصريح كرد: تكميل 
كريدور شمال به جنوب از طريق ترانزيت ريلي كه 
بتواند جنوب ايران و خليج فارس را به آسياي ميانه 
و اروپا متص��ل كند، يكي از محوره��اي اين توافق 
بود كه بر اس��اس آن تصميمات بسيار خوبي براي 

خط آهن رشت - آستارا و خط آهن اينچه برون به 
گرمسار اتخاذ شد. وزير امور اقتصادي و دارايي به 
ديگر توافقات جنبي نيز اشاره كرد و گفت: در مورد 
تأمين نهاده هاي اساسي و غالت و همچنين خريد 
لوكوموتيو و موضوعاتي از اين  دست، بسيار بيشتر 
از آن چيزي كه در ابتدا به نظر مي رسيد، هم گرايي 
و هم نظري ها وجود داشت كه خبرهاي تكميلي و 
تشريحي آينده، تأييدكننده توافقات حداكثري و 

راهبردي بين دو كشور خواهد بود. 
خاندوزي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا روس ها در 
خصوص قطعه خط آهن رشت - آستارا سرمايه گذاري 
مشترك خواهند كرد، گفت: مطلع هستيد كه طول 
اين قطعه خيلي زياد نيست، اما بخش مفقوده يكي 
از مهم ترين كريدورهايي است كه اگر شكل بگيرد، 
مي تواند تغيير مناسبات تجاري بين تمام كشورهاي 
حوزه اوراسيا را با كش��ورهاي حاشيه خليج فارس و 
همين طور پاكستان، هند و چين را به دنبال داشته 
باشد. وي در ادامه پاس��خش  افزود: در جلسه اي كه 
بنده با وزير اقتصاد روس��يه صحبت كردم، بنا شد از 
طريق همان خط اعتباري كه قباًل بين دو كشور به 
توافق رسيده بود، فاينانس قطعه رشت - آستارا انجام 
شود، بنابراين از طرف روسيه به شكل خط اعتباري 
تأمين مالي خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي 
در پاسخ به اين سؤال كه اين ۵ ميليارد دالر، عالوه بر 
تأمين مالي قطعه ريلي رشت به آستارا و احياناً خريد 
۲00 لوكوموتيو، چه مصارف ديگري خواهد داشت، 
تصريح كرد: بقيه اجزا خط اعتباري كريدور عبارت 
است از تكميل نيروگاه س��يريك كه كارش آغاز اما 
جزو كوچكي از س��رمايه اش پرداخت ش��ده بود و با 
صحبتي كه انجام گرفت، ط��رف روس موافقت كرد 
با سرعت خيلي بيشتري مابقي تأمين مالي نيروگاه 

سيريك را انجام دهد. 
خاندوزي در ادامه گفت: خ��ط آهن اينچه برون به 
گرمسار هم يك اصالح فني كوچك نياز دارد و بايد 
بعضي از توافقات آن تجديد مي ش��د، در كنار اين 
براي مدرن سازي نيروگاه رامين اهواز، براي افزايش 
ظرفيت نيروگاه سد گتوند هم به توافق رسيديم كه 

بايد هر چه زودتر اين پروژه ها هم انجام شود. 

»آيا زمينه توافق براي پيمان پولي دوجانبه وجود 
دارد يا خير؟« س��ؤال ديگري بود كه خاندوزي در 
جواب گفت: يكي از پيشنهادهاي جدي ما به هيئت 
روسي در مورد تكميل مراودات بانكي و ارزي بود، 
چراكه همه اين تجارت ها مبتني بر اين اس��ت كه 
چقدر سهل تر، كم هزينه تر و سريع تر نقل و انتقاالت 
بانكي و ارزي را انجام داد؛ البته اينجا بيزينس بانك 
كه يكي از بانك هاي مهم روس��يه است، خيلي به 
مراودات تجار ايراني كمك مي كند كه براي افزايش 

ظرفيتش پيشنهادي مشخصي را ارائه كرديم. 
سيد احسان خاندوزي در ادامه تأكيد كرد: با توجه 
به اينكه حوزه مراودات بانكي نيازمند توافق بانك 
مركزي طرفين هست، گرچه رويكرد كاماًل مثبت 
بود، اما مقرر شد در س��فر و جلسه اي كه في مابين 
رؤساي بانك مركزي ايران و روسيه شكل خواهد 
گرفت، جزئيات اين توافق نهايي شود، اما مجموعه 
تسهيل تمام اين مراودات بانكي حتي مورد تأييد 

جناب آقاي پوتين هم قرار داشت. 
  ايران و روسيه تصميم هاي خوبي 

در زمينه تجارت گاز گرفتند 
به گزارش ايس��نا، ج��واد اوج��ي، وزي��ر نفت در 
گفت وگويي تلويزيون��ي به انتخ��اب وزارت نفت 
به  عنوان رياس��ت كميسيون مش��ترك اقتصادي 
در دولت اش��اره ك��رد و گفت: از يك ماه گذش��ته 
زمينه هاي همكاري در بخش هاي مختلف از جمله 

انرژي با شركت ها و دولت روسيه بررسي شد. 
وي افزود: از بدو ورود، نشست هاي خوبي با رياست 
كميسيون مشترك اقتصادي روسيه در حوزه هاي 
مختل��ف ان��رژي، راه و ترابري، جهادكش��اورزي، 
نيرو، مواردي كه در گذش��ته ابهامي داش��ته اند و 
پروژه هايي كه شركت هاي روس در ايران در حال 
فعاليت هس��تند، انجام و تبادل نظر و تصميم هاي 
خوبي گرفته ش��د. طبق اع��الم وزارت نفت، جواد 
اوجي، وزير نفت و نيكالي شولگينوف، وزير انرژي 
روسيه درباره راه هاي گسترش مناسبات اقتصادي، 
رفع موان��ع بانكي، گمركي و زيرس��اختي، تقويت 
همكاري تهران و مس��كو در حوزه نفت و انرژي و 
س��رمايه گذاري مش��ترك در طرح هاي زيربنايي 

انرژي رايزني و گفت وگو كردند. 
وزي��ر نفت در دي��دار با الكس��اندر ن��واك، معاون 
نخست وزير روسيه تقويت همكاري ايران و روسيه 
در قالب ائتالف اوپك پالس با هدف تأمين منافع و 
تنظيم بازار انرژي، تأمين نيازمندي هاي متقابل، 
همكاري منطقه اي در انتقال گاز ايران به پاكستان 
و هند با مشاركت شركت هاي روسي، بومي سازي 
تجهيزات نفت در ايران، همكاري در حوزه ال ان جي، 
انتقال فناوري و سرمايه گذاري مشترك را بررسي 
كردند. وزير نفت و رئيس ايراني كميسيون مشترك 
اقتصادي ايران و روسيه پس از اين نشست ها از در 
دس��تور كار قرار گرفتن توس��عه همكاري هاي دو 

كشور در استخراج نفت و گاز خبر داد. 
اوجي با بي��ان اينك��ه توافق ه��اي خوب��ي در حوزه 
همكاري هاي نفت و انرژي به  دست آمده است، تصريح 
كرد: مذاكرات خوبي ب��راي همگرايي اقتصادي، رفع 
موانع، سرمايه گذاري مشترك و توسعه همكاري هاي 
حوزه نفت و انرژي با طرف روس به  دست آمده است. 
كميسيون مش��ترك اقتصادي ايران و روسيه تاكنون 
1۵دور در تهران و مسكو برگزار شده است. كارگروه هاي 
زيرمجموعه كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور از 
جمله كارگروه هاي بانكي و مالي، حمل ونقل، تجارت و 
بازرگاني، صنايع، كشاورزي، فناوري، بهداشت، مسكن 
و گمرك در دو سال اخير، نشست هاي مشتركي را به  
صورت برخط برگزار و پيش نويس سند شانزدهمين 

نشست را آماده كرده اند.
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